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Deskundigheidsbevordering “Omgaan met agressie”

Stichting Werken met Goldstein heeft in opdracht van AJJC gedurende twee volle weken
trainingen verzorgd aan werkers van JJIC, SDKK, Brasami en AJJC, gericht op omgaan met
agressie (De-escalatie training en Agression Replacement Training (ART)). Deelnemers
hebben behalve kennis opgedaan, diverse vaardigheden ontwikkelt om agressief gedrag te
kunnen voorkomen en jongeren te kunnen trainen in agressie regulering. Deze trainingen
zijn mogelijk gemaakt door een subsidie van Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland.

Wat komt…








In verband met de “Week van de
Rechten van het kind” zal Sentro di
Innovashon pa Guia Edukashonal
(SIGE) diverse workshops organiseren
op 20, 21 en 22 november jl. AJJC zal
deel hieraan nemen;
AJJC zal bij University of Curaçao
eenmalig een presentatie geven over
wat het werk van een jeugdwerker
inhoudt, zodat de studenten meer
zicht krijgen op het werkveld;
Alle organisaties die thans de training
ART hebben gevolgd, hebben
aangegeven de trainingen voor hun
cliënten te gaan organiseren;
AJJC zal verder gaan werken met het
project “Nos ta Kontekta”.

Terugblik…


AJJC heeft interessante bijeenkomsten
bijgewoond:

Symposium “Motivatie
stimuleren bijjongeren”
georganiseerd door SIGE en
UoC;

Congres“Kwaliteit maakt het
verschil” georganiseerd door
Kinderoorden Brakkeput;

Bijeenkomst “Herstelgericht
werken op school” gegeven
door de heer J. Ruigrok van de
organisatie ECHO werd
georganiseerd door het OM.
AJJC ziet het als een toegevoede waarde voor de
preventieactiviteiten in het
kader van HALT!



De directeur van AJJC was één van de
sprekers tijdens het symposium
“Caribbean Women & Crime”. onderzoek
aangaande criminogene factoren bij
vrouwen.

Highlights…


Sociaal wijkteam Otrobanda: Veiligheidshuis, Kas di Bario
Otrobanda, Sentro di bario Otrobanda en KPC hebben de
eerste stap gezet om een sociaal wijkteam op te starten. Een
tweede overleg staat al op de agenda;



Expertise uitwisseling: Minister President E. Rhuggenaath
heeft een samenwerking bevestigd met de Minister van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, dhr. Plasterk,
betreffende expertise uitwisseling, namelijk over de U-Turn
methodiek, leerwerktraject en begeleidkamer bewonen (BKB).
Het project BKB dient getrokken te worden door AJJC en de UO
Reclassering;



Samenwerking YAVE en AJJC: YAVE gaat binnenkort de
training ” Kuida mi Mes” voor cliënten van AJJC organiseren.
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